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Det er nå fi re måneder siden Trygve trådte inn i pensjonistenes 
rekker etter 14 år som leder i LAB. Jeg har sammen med en svært 
kompetent organisasjon fått utfordringen med å drive og videre  ut-
vikle LAB som den ledende entreprenøren på Vestlandet. Utgangs-
punktet er det beste. Vi har en sterk kultur, dyktige medarbeidere, 
solid ordrereserve og en markedsposisjon som er unik i vår bransje. 
Vi er ydmyk overfor oppgaven og skal på best mulig måte forvalte 
den bedriften som vi alle har vært med å skape. LAB skal fortsatt 
være den foretrukne samarbeidspartneren, være tro mot kjerneverdi-
ene og alltid ha et kompromissløst forhold til etikk og HMS. 

UTVIKLING MOT 2020
I LAB har vi utarbeidet en strategi med 
klare mål for hvilken utvikling vi 
 ønsker for bedriften frem mot 2020. 
Dette innebærer at vi må utvikle 
 organisasjonen, forbedre interne pro-
sesser og jobbe aktivt mot markedet, 
kunder og verdiskapning. For LAB skal 
dette arbeidet resultere i en omset-
ning på konsernnivå på ca. 3 milliar-
der kroner i 2020 og en bransjeledende 
resultatmargin. Dette er formidable 
tall som kun kan oppnås hvis vi 
sammen jobber hardt for å nå målet.

HMS
Vekst må imidlertid aldri skje på 
 bekostning av sikkerhet og helse. HMS 
skal alltid ha høyeste prioritet i alle 
våre prosjekter! Det er gledelig at vi 
har hatt et halvår uten skader som har 
medført fravær. Vi har imidlertid fort-
satt hendelser som medfører besøk 
hos lege, og vi registrerer uønskede 
hendelser som har et alvorlig skade-
potensial. Vi må derfor kollektivt for-
bedre oss om vi skal kunne nå våre 
HMS-mål. Nøkkelord i denne sammen-
heng vil være opplæring, synlig 
 ledelse og omsorg for hverandre i 
hverdagen.

Vi har gjennom en årrekke arbeidet 
målrettet med sikkerhetsarbeid for å 
forebygge skader, men helsearbeidet 
vårt skal også sikre at ingen blir syk av 
å jobbe i LAB. Vi ønsker et helsefrem-
mende arbeidsmiljø, og da må vi jobbe 
både forebyggende og reparerende. 

I vår bransjen er vi i hverdagen ekspo-
nert for støv, støy, kjemikalier, tunge 
løft og annen helseskadelig  belastning. 
For å sitere konsernsjefen i AF Gruppen 
Morten Grongstad; «målet om at alle 
skal gå hjem like friske som da de kom 
på jobb, handler ikke bare om å sikre 
seg mot det som kan skje her og nå, 
men også om å forebygge sykdom og 
helseplager som kan oppstå senere i 
livet». 

ORGANISASJON
En bedrift uten vekst vil over tid få 
utfordringer med å tilby ansatte per-
sonlig utvikling og tiltrekke seg nye 
og kompetente medarbeidere. LAB 
skal tilby trygge og gode arbeidsplas-
ser, men også gi alle som ønsker det, 
nye utfordringer og muligheter for en 
karriere i selskapet. Vi skal prioritere 
å utvikle ledere internt ved å gi tidlig 
ansvar og tett oppfølging fra øvrige 
ledere og kollegaer. Å satse på faglig 
utvikling er minst like viktig, og det 
er etablert program for både kursing 
og etterutdanning. Denne våren har 
entusiastiske kolleger fått tilført ny 
kunnskap innen alt fra montasje av 
betongelementer til forståelse av stan-
dardkontrakter og 4D-planlegging. 
Det er planlagt mer i tiden fremover.
Vi har denne våren også fått en rekke 
nye kollegaer som raskt er blitt inn-
lemmet i prosjekter og tatt godt imot 
av kollegaer. Dette er en stor styrke, 
og i hovedsak skyldes dette vår fl ate 
organisering og at vi er ett lag uavhen-
gig av arbeidsoppgavene våre.
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Vi er klar for nye tider
DIGITALISERING 
I vår bransje skjer det i disse dager en 
stor omveltning. Byggeplasser blir 
gjort papirløse og ordinære beskrivel-
ser og kontrakter erstattes av «intelli-
gente» BIM-modeller og 4D-fremdrifts-
planer. Det offentlige byggherrene er 
først ute og stiller dette som krav. BUS 
2 er et pilotprosjekt for LAB i den sam-
menheng. Digitalisering handler imid-
lertid om mye mer enn teknologi, og 
omstilling av mennesker og endring av 
organisasjonen er blant de største 
 utfordringene. Skal vi lykkes med digi-
talisering i vår virksomhet, er det vik-
tig at vi legger til rette for en utvikling 
som motiverer og er tilpasset hver 
 enkelt sitt utgangspunkt. Det er et 
stort løft og veldig ressurskrevende for 
en bedrift å skaffe nødvendig kunn-
skap og teknologi for å møte denne 
utviklingen. Å være en del av AF grup-
pen er derfor en stor fordel for LAB 
fordi vi får tilgang til en «verktøy-
kasse» av systemer og beste praksis 
som hver enkelt enhet kan bruke ut fra 
behov og ambisjoner.

VÅRE SØSTRE I ÅBF OG FAS
Selv om prognosene i vår landsdel er 
positive for bygg- og anleggssektoren, 
er det en meget tøff konkurranse i mar-
kedet med mange tilbydere på hver 
jobb. Likevel har både ÅBF og FAS satt 
seg ambisiøse mål frem mot 2020, og 
jobber hardt og systematisk for å nå 
disse. For begge virksomheter er utvik-
ling av organisasjonen og sikkerhets- 
og markedsarbeid hovedprioritet. 

De krav som offentlige byggherrer stil-
ler til formell kompetanse, utfordrer 
spesielt ÅBF som ser en klar dreining 
fra hovedentrepriser til total entre-
priser. Vi har i lang erfaring med gjen-
nomføring av totalentrepriser. LAG og 
ÅBF vil derfor være god samarbeids-
partnere og kan sammen tilby og gjen-
nomføre prosjekter som begge kan 
profi tere på. Vi har sammen levert 
fl ere større anbud som vil bli avgjort i 

løpet av høsten. FAS har med sin lands-
dekkende virksomhet færre kontakt-
punkter med LAB, men har med sin 
spesialkunnskap innenfor peling og 
spunting en kompetanse som vi i LAB 
kan bli fl inkere til å utnytte. Vi har fel-
les nytte av å utvikle samarbeidet og 
lære hverandre bedre å kjenne. Det vil 
være et satsningsområde fremover for 
både LAB og FAS.

Vi tar sommerferie med en rekordhøy 
 omsetning og mange spennen de jobber 
som vil gi en stabil egenproduksjon langt 
ut i 2019. 

Tusen takk for den formidable innsatsen 
dere ALLE har vist. Jeg håper dere får en 
fl ott og opplevelsesrik ferie sam men med 
 familie og venner. 

God sommer! 
Gard

Utgiver: LAB AS
Ansvarlig redaktør: Ottar Sleire, Pål Stian Dale
E-post: os@lab.no
Grafi sk produksjon: Bodoni AS

Miljømerket trykksak • 2041 0699
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HVO-HJØRNET
JARLE SLEIRE
Hei alle sammen.
Enda et halvår er gått uten person-
skader med fravær, noe vi kan være 
stolte av. Samtidig må vi innrømme 
at vi har hatt marginene på vår side. 
Ved et par anledninger har vi hatt 
hendelser som hadde potensial til å 
kunne gi alvorlig skade. Det er en 
påminnelse om at HMS-arbeidet all-
tid må komme først, og at sikker-
hetskulturen hele tiden må styrkes.

Kurs og annen opplæring blir gjort 
kontinuerlig, men vi er avhengig av 
tilbakemeldinger for å fange opp alt 
og alle. Det er heller ikke feil å be om 
bedre opplæring for deg eller en kol-
lega hvis dere synes det er områder 
som kan forbedres. Vi er avhengige 
av hverandre og må passe på hver-
andre hver dag.

AMU jobber kontinuerlig med å 
 skape en så trygg og god arbeidsdag 
som mulig. Også der er vi avhengig 
av gode, konstruktive tilbakemel-
dinger fra alle. Ideer for å lette 
 arbeidsoperasjoner og trygge hver-
dagen, eller tiltak som kan minske 
fraværet, er vi takknemlig for og 
ønsker å jobbe videre med. Alle skal 
glede seg til å gå på jobb, og alle skal 
komme trygt hjem hver dag.

Og er du i tvil om du burde sikret 
noe rundt deg, er det ingen tvil. 
GJØR DET. 

Ha en strålende sommer. 
HVO Jarle Sleire



LAB Entreprenør inngikk i juni 2017 totalentreprisekontrakt med Skjoldnes 
Utvikling AS til en verdi av 254 millioner. Kontrakten omfatter bygging av 
et boligprosjekt som består av 59 leiligheter fordelt på seks bygg som 
 knyttes sammen med to ulike underjordiske parkeringsanlegg på Skjoldnes 
i Bergen. Alle leilighetene har direkte utsyn mot Troldhaugen og Nordås-
vannet og arbeidet utføres med naturlige fasadematerialer av høy kvalitet. 
I tillegg skal det etableres et påkostet utomhusanlegg med blant annet 
tennisbane, karpedam og naturstier.

Våren 2017 oppnådde Skjoldnes Utvikling 
AS tilstrekkelig salg for igangsettelse av 
prosjektet som også inkluderer etablering 

av miljølokket. Arbeidet med den 220  m 
lange betongtunellen med tre kjøre felt i 
hver retning, utføres i egen entre prise. 
Trafi kken langs Fritz C. Riebers vei er nå 
lagt over til en midlertidig omkjørings vei. 
Den går over den bakre delen av bygge-
plassen vår og skal ikke fl yttes tilbake før 
i august.

Sommeren 2017 begynte rivningen av 
 annekset på tomten som tidligere til-
hørte Statens Jordmorskole som holdt til 

i Villa Skjoldnes fra 1972 til 1991. Pieter 
De Junge, Bjørnar Myrmel og resten av 
betong- gjengen jobber i skrivende stund 
på spreng sammen med formann Børge 
Skurtveit for å støpe ferdig dekkene i 
bygg 5 før ferien. 

Prosjektet er drevet med LEAN-metodikk, 
lappeplanlegging og involverende plan-
legging. Dette er ikke noe nytt for 
anleggs leder Aleksander Grepstad som 
har lang erfaring fra LEAN-prosjekter. 
Med seg har han ingeniør Raymond 
Lyngbø som i tillegg til stor interesse for 
LEAN også styrer forbedringsgruppen i 
LAB som følger opp LEAN-arbeid på tvers 
av bedriften. 

Dette er også en av grunnene til at sam-
arbeidet mellom LAB og deres underen-
treprenører fungerer så godt på bygge-

Skjoldnes Boliger trinn 1

SKJOLDNES BOLIGER

Byggherre: Skjoldnes Utvikling

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 254 millioner

Størrelse: 59 leiligheter

Planlagt byggetid: 2017–2020
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plassen. Det er morgenmøter hver dag 
klokken 0800, hvor Aleksander, sammen 
med baser fra alle fag, gjennomgår gårs-

dagens og dagens gjøremål. Basmøter 
hver fredag legger gode og koordinerte 
planer for neste uke. 

Aleksander og Raymond skal snart i gang 
med involverende planlegging og takt-
plan for innvendig arbeid. I tillegg har 
prosjekteringsleder Tale Kleveland Spiten 
benyttet seg av involverende planlegging 
av leveranser fra prosjekteringsgruppen, 
slik at byggeplassen har riktig tegning til 
riktig tid. Dette har fungert godt frem til 
nå, og prosjekteringsgruppen er godt 
 motivert for fortsettelsen. 

Like over påske begynte Renate Håøy i 
LAB som innredningsansvarlig. Renate 
koordinerer og følger opp alle kunder på 
Skjoldnes. Det er avholdt møter med alle 

kjøpere i bygg 1–5, og vi er i full gang 
med å registrere kunde-endringer. 

«Det er en veldig hyggelig kjøpegruppe!» 
sier Renate, som presiserer at  selv om pro-
sjektet har svært høy kvalitet, er det man-
ge ønsker som presenteres i kundemøtene.

Det leveres kvalitetskjøkken, bad og garde-
rober fra Kvänum og Sigdal, høy kvalitet 
på fl iser og innredning for øvrig. Kunde-
tilvalg for bygg 6 starter opp i august, og 
Renate gleder seg til å møte fl ere heldige 
kjøpere av en leilighet på Skjoldnes. 

Det er full marsj mot tett hus på bygg 1–5 
over ferien, samt oppstart av bygg 6. Det 
blir en hektisk og morsom høst. 

Jarle og Jakob bygger anleggstrapp.

Det begynner å ta form.

Støping av dekke i vakre omgivelser.
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LAB har inngått kontrakt med Helse 
Bergen om å bygge entreprise K201 nytt 
Barne- og Ungdomsjukehus (BUS2). 

Kontrakten er en hovedentreprise tett 
hus på ca.780 millioner eks mva. basert 
på NS8405. Dette innebærer at LAB byg-
ger råbygget, fasader og tak slik at det er 
klart for innredningsarbeider og tekniske 
fag. Kontrakten er den største Helse 
Bergen har inngått gjennom alle tider, 
det måtte bli LAB! 

Tomten til BUS 2 inneholdt tidligere den 
gamle barneklinikken, dette bygget ble 
revet i en egen entreprise. Grunnarbeidene 
våre startet opp i mars og pågår for fullt 
frem til august når våre egne betongarbei-
der starter. Samlet byggetid er på ca. fem 
år hvor LAB gjør brorparten av kontrakts-
arbeidene i perioden frem til januar 2020.

LAB har tidligere bygget 1. byggetrinn 
(BUSP1) som ligger i bakkant av tomten til 
BUS 2. Som om ikke det var nok, så har 
LAB også bygget Mary Joys’ hus som ble 
overlevert i 2017 til Helse Bergen. Dette 
huser midlertidig de avdelinger som var i 
den gamle barneklinikken, og som etter 
hvert skal fl ytte tilbake i BUS 2. Samlet har 
disse tre prosjektene gitt LAB kontrakter 
for ca. 1,6 milliarder kroner eks mva.

Helse Bergen vil med BUSP 1 og BUS 2 
gjennomføre en samlet investering på 
ca. 6 milliarder kroner og byggeprosjek-
tene er de største på Haukeland siden 
Sentral blokken sto ferdig i 1983. Samlet 
utbygging er på ca. 79.000 m², hvorav BUS 
2 som vi nå bygger, er på ca. 50.000 m².

Målet til Helse Bergen er å samle all be-
handling av barn og unge (personer under 
18 år) på Haukeland, i tillegg til å få føde- 
og barselavdelingen ved Kvinneklinikken 
i det samme lokalet som avdelingen for 
nyfødte ved Barne- og ungdomsklinikken. 
Barne- og ungdomssykehuset vil blant an-
net inneholde sengeposter, poliklinikk-
rom, operasjonssaler, røntgenavdeling, 
intensivavdeling og mottak, og vil gi et 

komplett sykehustilbud til målgruppen.  
Det er barn og ungdom som skal stå enda 
mer i fokus på det nye sykehuset. Til 
 forskjell fra tidligere der pasienten ble 
sendt fra bygg til bygg for undersøkelser 
og behandling, skal nå helsepersonell 
komme til pasienten. Det vil si at barna og 
ungdommen skal få både undersøkelser, 
behandling, opphold, skolegang og aktivi-
tetstilbud på samme sted. Til det beste for 
pasienten, altså.

Prosjektet er på sett og vis en «game chan-
ger» for LAB og Helse Bergen. De fl este har 
fått med seg den «digitale revolusjon» som 
nå foregår i byggebransjen, der 3D-model-
lering og BIM (bygningsinformasjonsmo-
dellering) står sentralt. Vi har vært vant 
til at vi får tegninger og beskrivelser i 
papirformat (PDF-er) og kanskje en 
 BIM-modell i tillegg. Det nye nå er at 
 BIM-modellen legges til grunn for kon-
trakt, og LAB skal fi nne all nødvendig 
 informasjon for å bygge i modellen. I den 
grad vi trenger tegninger må LAB produ-
sere dem selv. Det stilles også krav til at 
våre underleverandører på stålkonstruk-
sjoner og prefabrikkert betong må pro-

BUS 2

Byggherre: Helse Bergen

Entrepriseform: Hovedentreprise te�  hus

Kontraktsum: ca. 780 millioner

Størrelse: ca. 50 000 m²

Planlagt byggetid: 2018–2023

Sjur følger opp grunnarbeidene.

Nytt Barne og Ungdomssjukehus
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sjektere i 3D for implementering i BH’ s 
totale BIM-modell.

LAB må altså forberede seg på en ny hver-
dag i måten vi arbeider på, og dette vil 
påvirke alle i prosjektorganisasjonen, 

 enten de sitter inne på byggeplasskonto-
ret eller arbeider ute på byggeplassen. 
Prosjektet i seg selv sikrer LAB en god 
ordrereserve, men det som er minst like 
viktig er at LAB får et ekstremt kompe-
tanseløft i digital samhandling og digital 
byggeplass. 

Digital samhandling betyr i praksis å 
fl ytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra 
fysiske miljø, til å gjøre dette direkte via 
PC, uavhengig av geografi . Digital sam-
handling krever mye og ny programvare. 
På BUS 2 har LAB allerede hatt fl ere kurs. 
«Syncro» er et framdriftsplanleggingspro-
gram som tar utgangspunkt i BIM-
modellen og linker objekter (søyler, vegger, 
dekke m.m.) til framdrift. I den forbindelse 
har LAB leid inn kompetanse fra rådgivere 
som skal følge prosjektet og være en del 
av LAB sin byggeplassorganisasjon.

«STREAMBIM» og «Solibri» er program-
mer for å lese og hente ut data fra BIM-
modeller. Prosjektet skal plassere ut 2 
BIM-kiosker ute på byggeplassen hvor 
fagarbeidere selv skal hente ut nødvendig 
informasjon for å bygge. En BIM-kiosk er 
kort og litt forenklet fortalt en container 
med internett-tilgang, en PC og en skriver. 
Her kommer STREAMBIM og Solibri inn. 

Det bli gitt opplæring i programmene slik 
at vi enkelt kan hente ut nødvendig infor-
masjon for å bygge betongkonstruksjoner 
og øvrig råbygg. All armering er model-
lert til minste detalj, og lister kan over-
føres direkte til Excel og sendes på mail 
til leverandør av armering. Utfordringen 
er at vi selv må fi nne mål til søyler, veg-
ger, utsparinger m.m.

LAB har vært på befaring til AF Gruppens 
prosjekter i Bispevika i Oslo som gjennom-
føres som en heldigital byggeplass. For 
entreprenør og rådgivere er dette et pilot-
prosjekt, men med grundig opplæring og 
tett oppfølgning av ressurspersoner har 
dette vært en positiv opplevelse så langt. 

Nytt på BUS 2 et at LEAN-prosessen også 
til dels blir digitalisert. Borte er papirlap-

per og lerret på vegger. Et digitalt app 
basert på programmet «Touchplan» over-
tar der alle UE kan fylle ut lapper på for-
hånd før morgensamlinger. LEAN styres 
altså digitalt med PC og prosjektor på 
møter.

Prosjektet består blant annet av kjeller-
etasjer kalt «basen». Over basen er det fi re 
«tangenter» eller fl øyer. Svært likt som 
BUS 1. Basen er i all hovedsak plass-støpt 
betong. Tangentene er plass-støpte sjak-
ter med stål bæresystem og prefabrik-
kerte hulldekkeelementer. 

Fasadene er bestilt hos glassleverandør 
fra Danmark. De produseres som ferdige 
elementer i glass og aluminium som 
 heises direkte på plass når de ankommer 
byggeplassen.

Byggherren har ansvar for rådgiverne. 
Det jobbes i disse dager aktivt med å lage 
en god arbeidsmetodikk og samarbeids-
form mellom byggherre, byggherrens 
rådgivere og LAB. Det er vesentlig for pro-

sjektet at dette skjer effektivt og forutsig-
bart. Et sentralt punkt er å få kontroll på 
og organisert all informasjon som hver 
dag tilføres prosjektet. Sentralt er BIM-
modellen og utviklingen av denne etter 
hvert som prosjektet prosjekteres og byg-
ges. Spennende tider er det utvilsomt.

I skrivende stund er prosjektorganisa-
sjonen etablert i ny brakkerigg nord for 
BUS 1. Lasse Smilden vil være prosjekt-
leder mens Vegard Eik er anleggsleder. 
Jan Erik Skjelanger styrer betongarbei-
dene sam men med Egil Storheim. Egil har 
også ansvar for energibrønner og spunt. 
Linn Østgård Mæhlum har ansvar for 
HMS og Ole Reidar Fauske for KS. 

Fra lageret har vi fått hjelp av Dan Jørgen 
Sørheim for å styre blant annet rigg og 
logistikk på byggeplassen. Som betongfor-
menn har vi med oss Dag Danielsen, Sjur 
Joranger og Kjartan Dalstø. Organisa-
sjonen vil utvides fortløpende etter hvert 
som aktiviteten øker.

Arne, Sjur, Bjarte og Daniel trives på BUS2.

Tomten med BUSP i bakgrunnen.
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Full fart gjennom ferien
På Lagunen er vi i ferd med å etablere de 
siste fasadene som skal til for å få tett hus. 
De brune sandwich-panelene som vi ser 
i dag, skal påmonteres utenpålagte dekor-
plater, såkalte «claddings», noe som vil gi 
et spennende og variert uttrykk. 

Mot bussterminalen er fasaden på vest-
bygget ferdigstilt og gir en idé om hvor-

dan utbyggingen vil fremstå. I gågaten 
mellom byggene blir det en del friske 
farger som skal gi mer liv til fasadene. 
Lanternen, bygget helt i sør, blir et glass-
bygg hvor fasader monteres i disse dager.

Åpningsdatoer er nå satt av byggherren. 
Tirsdag 13. november er det klart for 
 åpning for medlemmer og spesielt invi-
terte. Onsdag 14. november åpner sentret 
for alle. For de som liker å shoppe, og har 
nese for gode tilbud, så kan det med andre 
ord være lurt å besøke senteret disse dager.

Framdriften er svært stram i perioden 
frem til åpningen av senteret i november. 
Det blir arbeidet i hele ferien for at vi skal 
få posisjonert oss best mulig for en meget 
travel høst. Anleggsleder Pål Thommassen 

har god kontroll på framdrift og må takle 
uforutsette saker fortløpende. Å bygge et 
kjøpesenter er det nærmeste du kommer 
«kaoskontroll» i vår bransje, med svært 
mange ulike interesser å ta hensyn til.

Som vi skrev i forrige nummer, er offent-
lig saksbehandling utfordrende. Vi har 
arbeidet i over ett år med å fi nne en per-
manent løsning for gang- og sykkelvei 
langs Apeltunvannet. I skrivende stund 
er det uklart hvem som er besluttende 
myndighet – bymiljøetaten eller Statens 
vegvesen. En dispensasjonssøknad sen-
des inn i disse dager for å få etablert en 
midlertidig gang- og sykkelvei. 

Det er usikkert hvordan den endelige løs-
ningen blir, og det redegjøres blant annet 

UTVIDELSE LAGUNEN STORSENTER

Byggherre: Olav Thon Gruppen / Lagunen DA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 615 millioner

Størrelse: Ca. 50 000 m²

Planlagt byggetid: 2017–2019

Øvre torg begynner å ta form.

Utvidelse Lagunen Storsenter
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for fl ere alternativer som for eksempel 
fl ytebru i Apeltunvannet, noe tilsvarende 
som i Bjørvika i Oslo. En spenstig løsning 
som ville gitt området mot Apeltunvannet 
en ny dimensjon der gående og syklende 
fi kk nærhet til vannet.

Vi har jobbet med utvendig VA-arbeid i et 
halvt år. Matti Hæinenen har arbeidet full 
tid med å koordinere dette, midt blant 
Lagunens mange kunder. De mest kre-
vende oppgavene står dog igjen å utføre. 
I fellesferien stenger vi bussterminalen 
for å etablere en stor overvannskum i 
grunnen. I sør-øst skal vi etablere en 
pumpestasjon inntil et bygg som er fun-
damentert direkte på asfalten. Arbeidene 
gir også utfordringer med vannspeilet for 
Apeltunvannet og håndtering av vare-
levering og parkering for Lagunens drift 
og kunder. 

Fundamentering AS hjelper oss med rørs-
punt for å etablere pumpestasjonen. Når 
det gjelder arbeid utomhus, er man nå i 
gang med å legge granitt i gågaten. Som 
følge av offentlig saksbehandling er vi 
forsinket i forhold til den opprinnelige 
planen, slik arbeidet vil pågå fram til 
sommeren 2019. Dette er i full forståelse 

med byggherren. I sommer etablerer vi 
dekke over varelevering mellom Bybanen 
og Lagunen. Når vi er ferdig, vil en kunne 
går fra Bybanen og rett inn i gågaten mel-
lom senterbygget og vestbygget.

Innomhus har prosjekteringsleder Tale 
Kleveland Spiten mye arbeid med blant 
annet å få koordinert prosjekteringen av 
ni kinosaler. Lyd står i fokus, og det har 
vært mange møter med prosjektets råd-
giver på lyd. Internt i saler må vi sørge 
for at det ikke smitter lyd til tilstøtende 
saler. Over alle kinosaler er det tekniske 
rom. Her har vi fokus på at strukturlyd 
fra ventilasjonsaggregater m.m. ikke skal 
nå kinosalene. 

Himlingen i kinosalene under konstruk-
tivt dekke består av lag på lag med lyd-
dempende tiltak. Det er kjøpesenter 
 under kinosalene, så vi må også her sørge 
for at lyd ikke smitter mellom etasjene.

De som går på kino kan glede seg. I Bergen 
er det under oppseiling noe som etter 
hvert kan kalles for en «kinokrig», hvor 
kinoen på Lagunen skal konkurrere med 
kinoen i sentrum og på Sartor. Ukom-
fortable stoler er ut, og inn kommer det 

stoler kalt reclinere med høy komfort og 
god plass til «oversize» popkorn og brus. 
Det ryktes om gratis kaffe og sjokolade. 

Trumfkortet for Lagunen er en 4DX-sal. 
4DX fi nnes kun i Oslo i dag. Her kan stoler 
riste,  og se ikke bort fra at det kan bli vind 
i håret og vann i ansiktet. Gromlyd blir 

Anleggsleder Pål Thomassen er fornøyd med 
dri� en.

Tormod forskaler trapp til kino.

Lab Bla Sommer 2018  9



det også. Sørg for lokk på colaen og pop-
cornet, eller så havner det hos naboen!

Når det gjelder egenproduksjon, har vi 
hatt høyt tempo med mer enn 80 mann 
ute på det meste. Dette er en kombina-
sjon av egne timelønte, samt innleie fra 
7-9 forskjellige fi rma. Vi har arbeidet 
overtid og skift i hele vår og ser nå ende-
lig enden av betongproduksjonen. Våre 
egne timelønte har gjort en meget god 
innsats for at LAB skal oppfylle de frister 
vi har avtalt med byggherren. 

På HMS-siden har Henrik Brosvik god kon-
troll på våre egne og våre underleveran-
dører. Reidar Midtsæter har blant annet 
ansvar for at vann ikke trenger inn i det 
eksisterende senteret, i randsoner mellom 
nytt og gammelt. Som følge av det fi ne 
været vi har hatt den siste tiden, har vi 
faktisk hatt gleden av at Reidar spiser 
lunsj sammen med oss. Vanligvis arbeides 
det med tiltak for å holde vannet ute. 
Reidar er helt unik, og mange har mye å 
lære av ham. Tilstedeværelse og innle-
velse gjelder i høyeste grad uansett om det 
er helg eller natt. Reidar ordner alltid opp.

Pål Stian Dale har ansvaret for fram-
driften og dialogen med leietakere (butik-
ker) som har signert kontrakter på nye 

Lagunen. Dette er en krevende jobb, og 
Rolf Hellevang har kommet med på laget. 
I tillegg arbeider Reidar Midtsæter med 
leietakere. Etter hvert kommer også Jan 
Stian Sleire Opdahl til for å hjelpe. Jan 
Stian har håndtert nye leietakere på 
Bergen Stasjon Østsiden fram til nå, og 
hans erfaring skal bli god å få nytte av på 
Lagunen. 

Per i dag har vi 44 signerte leiekontrakter 
som vi håndterer. LAB skal håndtere alle 
forhold knyttet til etablering av butik-
kene etter at det er inngått en leiekon-
trakt mellom en leietaker og Thon. I det 
innbefattes at LAB har dialogen med hver 
leietaker for å fremskaffe arbeidsgrunn-
lag og prise endringer i butikker som 
leietaker måtte ønske. Dette blir mer og 
mer krevende etter hvert som prosjektet 
nærmer seg ferdigstillelse. 

Nye leietakere signeres sent, men i LAB 
skal vi gjøre vårt ytterste for å få alle 
arealer ferdige til 13. november. Av butik-
ker kan det nevnes at blant annet XXL 
fl ytter inn sammen med Home & Cottage, 
Kid, Norrøna, Kappahl m. fl . Det arbeides 
også med noen nye aktører som vi tror 
mange vil sette pris på. Det blir også 
mange nye serveringssteder, i tilfelle du 
skulle bli sulten etter shopping.

 For tiden er det som nevnt fokus på eta-
blering av tett hus. Her arbeider Henrik 
Tellefsen og Arne Hellebostad med fram-
drift og koordinering av byggearbeider. 
Vi har fått hjelp av ÅBF til å videreføre 
montasjearbeidene av sandwich-paneler, 
etter at vi måtte heve kontrakten med 
den opprinnelig montasjebedriften som 
følge av for lite fokus på HMS. Å være 
kompromissløs i forhold til HMS gjelder i 
aller høyeste grad.

Betongarbeider er på det nærmeste ferdig-
stilt. Dag Danielsen drar til BUS 2 mens 
Kenneth Kristiansen fullfører på Lagunen. 
Innvendig har Bjørn Cato Borge ansvar for 
vegger og himlinger. Vegard Kvåle Evjen 
arbeider med sumavretting, påstøp og 
fl isarbeider. Det gjøres svært mye godt 
arbeid på byggeplassen og vi har mange 
som strekker seg langt for at vi skal lykkes.

Nå ser vi fram til en velfortjent sommer-
ferie som i år avvikles forskjøvet for man-
ge slik at vi får opprettholdt administra-
sjon på byggeplassen gjennom hele ferien. 

Høsten blir travel og spennende!

Noen av de som følger opp arbeidene på Lagunen.
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På Elsesro Brygge har LAB siden august 
2016 jobbet med å få ferdigstilt 80 leilig-
heter, garasjeanlegg, boder, utomhusan-
legg og marina for 50 båter til fellesferien 
2018. Vi har nå gjennomført ferdigbefa-
ring i alle leiligheter og starter med over-
takelse av disse 25. juni og frem til 5. juli. 
Da ønsker også mange å fl ytte inn i sine 
nye leiligheter.

«Det blir et fl ott prosjekt når alt er ferdig,» 
sier en litt sliten Jens Nordtveit, som den 
siste tiden sammen med Silje Chatrin 
Olsen og to representanter fra bygg-
herren har gjennomført ferdigbefaringer 
med alle kundene på prosjektet. «Noen av 
kundene har vært svært detaljorienterte, 
men alle har vært greie og er veldig for-
nøyde. De gleder seg til å fl ytte inn,» sier 
Silje og smiler.

Brakkerigg er fjernet da denne stod der 
hvor lekeapparatene skal plasseres, og 
LAB er fl yttet inn i visningssenteret. Det 
er etablert hjulgående brakker til de som 
fremdeles arbeider på prosjektet.

«Vi jobber for tiden med utomhusarealene 
og kjemper en tøff kamp for å bli ferdig 
med alt til alle er fl yttet inn. Det vil nok 
gjenstå noe arbeid utomhus,» sier anleggs-
leder Knut-Helge Iversen. Administra-
sjonene på Elsesro Brygge har derfor 
 organisert seg slik at man til enhver tid er 
to på jobb til oppfølging av de under-
leverandørene som har gjenstående 
 arbeid og som skal ferdigstille disse i løpet 
av felles ferien. 

Det vil også gjenstå arbeid med fasadene 
i denne perioden da leverandøren har 
 kapasitetsutfordringer som igjen gir leve-
ringsutfordringer til byggeplassen. Dette 
er noe frustrerende, når vi har gjennom-
ført et meget godt prosjekt etter stram 
Lean-tankegang og presis logistikk, inn-
rømmer byggeleder Eivind Holmedal.

I skrivende stund har vi dykkere på plass 
til å fjerne siste del av den midlertidige 
plattformen som har stått i sjøen og gjort 
stor nytte både under arbeidet med 
 råbygg, tett hus og fasade. ÅBF er godt i 
gang og snart ferdig med reketrapp mel-
lom hus C og B, samt trapp i hopen mot 
Masteboden og museumsområdet, og 
starter for fullt med kaifronter. Marina 
levert av Marina Solution er ferdig og klar 
til å huse 50 båter av forskjellig størrelse 
etter hvert som kunder overtar leilig-
hetene.

«Flikkarbeid pågår nå i alle blokker og 
skal ferdigstilles til overtakelse,» sier 
Jonas Eldøy idet han løper ut for å sjekke 
at alle holder det ryddig.

ELSESRO

Byggeherre: Profi er

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 216 millioner

Størrelse: 80 leiligheter, 59 parkeringsplasser i 

garasje, og marina med 50 båtplasser. 

Planlagt byggetid: 2016–2028

Flo�  anlegg.

Marinaen på plass.

Elsesro Brygge
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NYTT MEIERI FOR TINE

Byggherre: Tine Maierier

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 310 millioner

Størrelse: Ca. 18.000 m²

Planlagt byggetid: 2017–2019

Det er nå ni måneder siden første spade-
tak på tomten, og råbygget på 18.000 m² 
er kommet opp. Gutta våre ute i betong-
produksjonen, ledet av Kjartan Dalstø, 
har virkelig levert i dette prosjektet.

Det er tett hus på kontordelen, tapperiet 
og melkemottaket. I fi nværsperioden i 
mai fi kk vi virkelig satt tempo på taktek-

kingen, og taktekker hadde 3–4 lag 
 gående samtidig for å produsere så mye 
som mulig. Det er full fart med gulvstø-
ping i store innvendige arealer, og vi er 
nå ca. 80 mann i produksjon under vår 
totalentreprise. 

Utvendig er de tyngste VA-arbeidene i 
ferd med å ferdigstilles. Det skal støpes 
7000 m² med utvendige betongplater 
med snøsmelterør. Dette er et stort  arbeid 
som vi har hatt god fremdrift på, og som 
ferdigstilles etter ferien.

Overlevering av kjeller til vår tyske side-
entreprenør Krones er 28. juni. Da er 
arealene her ferdig fl iset og våre tekniske 

Store dimensjoner på Tine.

Anleggsleder Thor Stian Sle� en gjør en god 
jobb på Tine.

Nytt Tine-meieri Bergen
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entreprenører er ferdige med sitt arbeid 
i området. Frem til ferien skal også 
Ruukki ferdigstille sitt stålarbeid, og vi 
skal etablere fasader på resterende 
 om råder. I august starter de tekniske 
 fagene med full produksjon, og de vil 
holde et høyt trykk utover høsten. 

For å møte denne hektiske høsten, har vi 
fått Tommy Joranger inn på prosjektet 
som teknisk byggeleder. Han kommer fra 
elektro-siden innenfor offshore, og har 
mye å tilby vår organisasjon. Tord Larsen 
har også styrket organisasjonen som 
bygge leder for tømrerfagene, og for å 

 bistå Andreas Bruland og Robin Skorpen 
med sin kompetanse og erfaring. Nå nær-
mer deg seg en velfortjent ferie. Som 
følge av at vi har hatt god fremdrift, 
 koordinert av Jarle Hus, kan vi stenge ned 
produksjonen i tre uker i ferien, sier en 
fornøyd anleggsleder Thor Stian Sletten.

SENGEBYGG HARALDSPLASS 
Prosjektet på Haraldsplass nærmer seg 
slutten med stormskritt. Det er svært 
mange LAB-ambassadører som har lagt 
ned mye god innsats i dette prosjektet 
over lang tid. 

Bygget fremstår i dag med fl otte fasader 
og passer godt inn sammen med de andre 
byggene i området.

Våre egne ansatte, med Jan Sigurd 
Johnsen i spissen, holder på med de siste 
betongarbeidene utvendig og vil ferdig-
stille det meste av disse før de tar velfor-
tjent ferie.

Per Einarsen følger opp at de ulike arbei-
dene koordineres og at det jobbes inten-
sivt med ferdigstillelse av både innvendig 
og utvendig arbeid. Det er svært mange 
aktiviteter på kort tid. 

Deler av oppgavene utomhus er utsatt 
som følge av tilpasning til bybane- 
traséen Fløen–Kronstad. Resterende 
 utvendige arbeid vil bli ferdigstilt i tiden 
fra fellesferien og frem til innfl ytting. 

Samarbeidsklimaet på byggeplassen er 
godt, og sammen med de øvrige entrepri-
sene sørger LAB for at bygget blir klart 
for innfl ytting i slutten av september 
2018, avslutter prosjektleder Vegard Eik.

Flo� e fasader ferdigstilt.

En glad og fornøyd gjeng.
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PROF. HANSTEENS GATE 67
Kontraktene er en generalentreprise med 
Bergen kommune og omfatter rehabilite-
ring av 30 kommunale leiligheter og nytt 
tak i Professor Hansteens gate på Møhlen-
pris. Kontraktsum er ca. 16 millioner, men 
arbeidsomfanget har økt betraktelig med 
skifte av 3 600 m² tak, avretting av samt-
lige gulv og stort meromfang av innven-
dig platearbeid, for å nevne noe. Summen 
av endringer vil ved prosjektets slutt 
være høyere enn kontraktssummen. 

I uke 27 overleveres siste oppgang til en 
godt fornøyd byggherre. Umiddelbart 
 etter vår overlevering starter neste 
arbeids oppgave i leilighetene, som er å 
sprinkle. Dette er ikke en del av vårt opp-
drag og vil utføres i egen entreprise.

Byggene er oppført i teglsteinsfasade 
med bjelkelag av tre. Det bærer preg av 
lengre tids fravær av vedlikehold, noe vi 
ser igjen i utvendige og innvendige råte-

skader. Ukentlig ble det oppdaget råte-
skader, som umiddelbart måtte utbedres 
for å holde fremdriftsplanen. Etter opp-
føring i 1920 har byggene satt seg i grun-
nen, og inne i leilighetene er det store 
høyde avvik som rettes opp. 

Byggeleder Frode Njøten er erstattet med 
Dag Ove Bjørnsen som holder tett og stø-
dig oppfølging av arbeidet i PHG. 
Entreprenørene i prosjektet skal berøm-
mes for smidighet og samhandling, all 
den tid arbeidsmengden har blitt doblet 
og overleveringsdatoen er uendret, sier 
prosjektleder Mats Jensen Bremerthun.

FORTUNEN 1
Nok en gang har vi innredet nye lokaler i 
Fortunen 1. Denne gang var det tredje 
etasje som ble innredet for advokat fi rmaet 
Stiegler, med DNB Næringseiendom som 
byggherre. Oppstart var i februar med 
overtakelse 1. juni. Det var derfor ikke 
mye tid å miste for å opprettholde nødven-
dig fremdrift, fortelle Johan Løve Gjersvik 
som har styrt arbeidene på stedet. 

Det har til tider vært hektisk på bygge-
plassen med mange arbeidere på lite 
areal og leietakere både over og under oss, 
men det har vi klart å løse på en god måte, 
fortsetter Johan med et smil om munnen. 

For å få inn materialer i bygget har vare-
heisen blitt brukt, samt Liftroller for å 
heise inn større leveranser, som gips. Et 
vellykket prosjekt er avsluttet, og med 
fortsatt fl ere ledige etasjer i bygget er vi 
nok plutselig tilbake i Fortunen, skyter 
prosjektleder Steinar Norheim inn.

Ny�  tak.
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SLETTEBAKKEN MENIGHETS 
 ELDRESENTER 
På Slettebakken holder LAB på med reha-
bilitering av Slettebakken Menighets 
Eldresenter. Kontrakten omfatter full 
reha bilitering av beboerrom og supple-
rende arealer i fi re etasjer. Bygget skal 
også utvides med til sammen fi re nye 
mindre tilbygg, og på utsiden skal hagen 
få en solid oppgradering, og ny turvei 
skal bygges. 

Det ferdige bygget skal romme 45 syke-
hjemsplasser. Flere av rommene skal til-
rettelegges for demente pasienter. I tillegg 
til beboerrommene skal det bygges nytt 
garderobeanlegg, ny heis, nytt ventila-
sjonsrom på tak, nytt inngangsparti og en 
solid oppgradering av fellesarealene. 
Byggherren ønsker også å bruke den 
 nyeste velferdsteknologien på bygget. For 
dette prosjektet innebærer det at alle 
hjelpe midler som både beboere og ansatte 

skal bruke, blir basert på trådløs tekno-
logi.

Det er på dette prosjektet bestilt en rekke 
tilleggsarbeider som øker vår produksjon 
vesentlig i forhold til kontrakten. Det mest 
omfattende ekstraarbeidet er utskifting 
av fasaden på bygget. I den forbindelse 
skal også alle balkongrekkverk byttes. 
Arbeidene med den nye fasaden starter i 
sommer og skal ferdigstilles i slutten av 
september.

I senere tid har LAB også fått bestilling 
på oppgradering av eksisterende stor-
kjøkken, samt at det skal bygges en ny 
kafe i nabobygget.

Innvendig arbeid, inklusiv storkjøkkenet, 
ferdigstilles i disse dager og blir over levert 
til byggherren før fellesferien. Arbeidene 
med kafeen starter i august, og de nye 
beboerne fl ytter inn i bygget 1. okto ber.

Det blir med andre ord en hektisk som-
mer og høst for LAB sin administrasjon i 
dette prosjektet som består av Sigmund 
Sunde, Lars Andreas Aaland samt som-
mervikar Nikolai Mo.

Sle� ebakken, klar for overlevering.
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KVAM FAMILIE OG 
 LÆRINGSSENTER
Byggingen av Kvam Familie- og Lærings-
senter (KFL) begynner nå virkelig å ta 
form. Råbygget er ferdig, huset er tett, og 
i disse dager starter den krevende jobben 
med montasje av Alucobest fasadeplater. 
Denne jobben utføres av en lokal entre-
prenørs dyktige fagfolk. 

«Platene har over 20 ulike størrelser og 
fem forskjellige nyanser av rødbrunt, så 
her er det 50 shades of brown», sier en 
fargeblind anleggsleder Runar Handegard 
spøkefullt. 

Med seg i Hardanger har han ingeniør 
Christian Måge. De to utgjør anleggsledel-
sen på stedet, i tillegg trekker prosjekt-
leder Per Jarle Jacobsen i trådene fra 
Bergen.

Innvendig følger fremdriften en detaljert 
taktplan lagt i samråd med alle invol-
verte. Planen følges opp med ukentlige 
basmøter og daglig statussjekk. 

« Jeg tror at nøkkelen til suksessen er at 
alle har vært med å planlegge. Det er mye 

lettere å følge en plan du selv har vært 
med å lage», sier Christian entusiastisk. 

KFL-bygget skal samtidig kobles sammen 
med Kvam Rådhus og den eksisterende 
resepsjonen bygges om. Her er det mye 
som skal avklares og arbeidsplasser som 
må fl yttes når arbeidet pågår. Da er det 
praktisk å ha byggherren i samme bygget, 
alltid tilgjengelig og løsningsorientert. 

«Det er motiverende å jobbe med en bygg-
herre som følger prosjektet så tett og har 
klare tanker om hva de ønsker», sier Per 
Jarle.

Det blir et krevende halvår med prosjekt-
avslutning på senhøsten, det er derfor all 
grunn til å bruke sommerferien til å lade 
batteriene for å ta fatt på innspurten. 
Med ny energi skal vi nok en gang levere 
et godt bygg til rett tid.

Runar og Christian på plass i Norheimsund.

Montasje av fasadeplater pågår.
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DYRHAUGEN 12 
På Dyrhaugen startet vi med betongar-
beider i midten av januar. Blokken inne-
holder boder og parkering i de to neder-
ste etasjene, og over dette er det bygget 
fi re etasjer med til sammen 13 leiligheter.

I skrivende stund holder vi på med vegger 
i siste etasje. Før ferien skal også siste 
dekke som danner tak over bygget, være 
støpt.

I prosjektet har det medgått 1300 m3 
 betong og 112 tonn armering. Arbeidene 
har blitt ledet av våre dyktige baser Pål 
Husebø og Per Åge Liland. 

Prosjektet er plassert i et eksisterende 
boligområde, og det har vært krevende å 
tilpasse hektisk produksjon med de nød-
vendige hensyn som man må ta overfor 
naboer og tredjeperson, sier prosjekt-
leder Per Jarle Jacobsen. I tillegg har det 
vært begrenset med riggplass da vi mer 
eller mindre har bygget på hele tomtens 
areal.

Våre gode LAB-ansatte på plassen har 
imidlertidig løst disse utfordringene på 
en utmerket måte, slik at det gode forhol-

det til naboer og trafi kanter i området er 
bevart gjennom hele byggeperioden. Mye 
av det kan vi takke vår formann Per Ivar 
Kristiansen for, som godsnakker med 

 naboer innimellom bestillinger av  betong, 
armering og utstyr. 

Illustrasjon, Dyrhaugen.

Støping av dekke.
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Etter å ha jobbet med prosjektutvikling 
sammen med vår oppdragsgiver Profi er i 
fl ere år, var det gledelig å registrer at 
markedet responderte svært godt på pro-
sjektet, og det oppnådde raskt tilstrekke-
lig salg. 

Søknadsprosessen mot kommunale inst-
anser ble startet tidlig, men en rekke nye 
momenter som ble tatt inn i saken under-
veis, har forsinket oppstarten på bygge-
plassen. Vi fi kk rammetillatelse i slutten 
av februar og igangsettings tillatelse for 
grunnarbeid og midlertidig omlegging 
av kommunal VA i slutten av april.

2. mai var vi i gang med VA-omleggingen 
og etablering av midlertidig avkjørsel fra 
Fanaveien. I skrivende stund er det høy 
aktivitet med grunnarbeider hvor det 
daglig kjøres ut mellom 200–250 lass 
med sprengstein, nærmere 4000 tonn 
stein hver dag .

Neste utfordring er å fremskaffe igang-
settingstillatelse for råbygget, bunnled-
ninger og mur av naturstein mot 
Fanaveien. For å få tillatelsen må alle 
vilkår i rammetillatelsen være oppfylt, 
deriblant at en rekke etater skal godkjen-
ne detaljerte tekniske planer for utomhus, 
herunder BiR, BKK Nett, Bymiljøetaten, 
Statens vegvesen m.fl . Utbygger må dess-
uten inngå gjennomføringsavtale med 
Statens veg vesen samt kjøpe tomt av 
Bergen kommune. 

Vi jobber godt sammen med ansvarlig 
søker og de prosjekterende for at igang-

settingstillatelse nummer to skal fore-
ligge, slik at vi kan starte med det svært 
omfattende råbygget som planlagt i 
midten av august.

I tillegg til at Rema 1000 skal inn i 
 næringsdelen, er nå avtalen med Apotek 1 
på plass. Prosessen overfor disse to kun-
dene er igangsatt slik at vi får med nød-
vendige avklaringer tidsnok og et grunn-
lag for videre prosjektering.

Prosjektet har en sterk organisasjon med 
Jarle Grønsdal som prosjektleder og med 
Kjell Sanden og Bjørn Landro som utgjør 
anleggsledelsen. Stig Hole er kontrakts-
ansvarlig og har byggherrekontakten og 
prosjekteringsledelsen.

LAGUNETOPPEN

Byggeherre: Profi er

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 464 millioner

Størrelse: 217 leiligheter

Planlagt byggetid: 2017–2021

Mye � ell som skal sprenges og transporteres bort.
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SANDSLIMARKA 55 
Dette er en totalentreprise med DNB 
Næringseiendom (DNB NE) som bygg-
herre. Bakgrunnen for prosjektet er en 
leieavtale mellom DNB NE og Aker 
Solutions (AKSO). 

LAB Entreprenør ble i desember 2017 fore-
spurt om å konkurrere om Fase 1 i pro-
sjektet, som omfatter utarbeidelse av 
tilbudsgrunnlag inklusiv prosjektering, 
og tilbudsinnhenting fra underentrepre-
nører. I denne fasen måtte LAB Entre-
prenør vise seg konkurransedyktige for 
å få utførelsen i Fase 2. 13. februar i år ble 
LAB Entreprenør, etter tett samarbeid og 
evaluering med byggherrens represen-
tant, innstilt til utførelsen. Kontrakt-
summen er 57 millioner kroner. Prosjektet 
bærer preg av mye tilleggsarbeid, og i 
skrivende stund er det 18 millioner kro-
ner i bestilte endringer. 

Bygningsmassen er oppført på 1980/90- 
tallet og delt i tre bygg – A, B og C. 
Fasadeoppgradering i 2016 ble utført av 
LAB Entreprenør v/Reidar Midtsæter. 
Byggenes bæresystem er i hovedsak 
betong elementer i dekker og vegger.

Utførelsen omfatter etablering av 
ca. 10 000 m² kontor, herunder bedrifts-
helsetjeneste, laboratorium og trenings-
rom m.m. Nye ventilasjonsaggregater for 
to av byggene skal monteres med varme-
pumpeløsning. Dette, sammen med skif-
te av samtlige vinduer og etterisolering 
av takkonstruksjoner, bidrar til å heve 
samlet bygningsmassen til energiklasse 
B. Ca. 2700 m² yttertak  på A og B skal 
også skiftes, og det skal også etableres ny 
garderobe, kjøkken og kantine og utvidet 
resepsjon.

Prosjektet styres etter LEAN-prinsipper 
som ukeplanlegging, kontrollområder og 
daglige morgenmøter. LEAN-styringen 
har gitt positiv effekt. Fagene har til 
 enhver tid kontroll på hverandres aktivi-
teter, og resultatet er at prosjektet ligger 
noe foran fremdriftsplan. Arbeidspakker 
og rekkefølge ble tidlig defi nert, hvorpå 
fagene etterpå meldte inn tidsbehov. 

AKSO er en stor og profesjonell leietaker 
med et stort system for beslutningsta-
king, og enkelte leveranser har lidd av 
sene tilbakemeldinger fra leietakeren. 

Dette er en situasjon som ingen er tjent 
med, og vi har gitt tydelige beskjeder om 
at frister må overholdes for at vi skal 
kunne overlevere til avtalt tid.

I Fase 1 la vi ned litt ekstra arbeid i å få 
ned antall entreprenører og grensesnitt 
for å minimere pulverisering av ansvar. 
Vi ser nå at dette begynner å gi gevinst i 
form av en mer strømlinjeformet produk-
sjon uten ansvarsfraskrivelse og krangel.

Byggeleder Frode Njøten, anleggsleder 
Brede Kyte og prosjektleder Mats 
Bremerthun utgjør byggeplassadminis-
trasjonen. Prosjektet skal overleveres 
14. desember 2018.

Her er det god takhøyde.
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HARDANGERFJORD HOTEL
Det har hele tiden være en forutsetning 
at Hardangerbadet måtte realiseres før vi 
kunne starte med å utvide og oppgradere 
Hardangerfjord Hotel som vi kjøpte i 2017.

Nå som byggingen av Hardangerbadet er 
i gang setter vi inn ressurser på å få på 

plass planene for «nytt Hardangerfjord 
Hotel». I skrivende stund jobber vi med 
kalkyler og saksforberedelser som må til 
for å få godkjent investeringen. Planene 
for utvidelse av hotellet omfatter ca. 25 
nye rom, utvidet restaurant, nytt kjøkken 
og ny resepsjon m.m. Når prosjektet er 
gjennomført, vil hotellet få ca. 113 rom, 

til en kostnad på mellom 50 og 60 millio-
ner kroner eks mva. I tillegg kommer 
kjøpet av hotellet, byggherrens kostna-
der og møbler og utstyr for rundt 8 mil-
lioner kroner. Totalt snakker vi om inves-
teringer på ca. 100 millioner kroner eks. 
mva. Hotellet satser på vanlig turisme, 
kurs og konferanser, opplevelsesturisme 
i tilknytning til Hardangerbadet og andre 
attraksjoner i regionen, samt overnattin-
ger i forbindelse med Helse i Hardanger. 

Oppstart er planlagt til tidlig høst 2018 
med ferdigstillelse ved årsskiftet 2019/
2020.

Internt i LAB er det Tore Grimstad i søs-
terselskapet LAB Eiendom, Stig Hole og 
Hans Skorpen som arbeider hardt med 
avtaler med hotelldriver, fi nansierings-
planer og konseptutvikling.

Fugleperpektiv.

ØYSTESE UTFYLLING I SJØ
I forbindelse med realiseringen av 
Hardangerbadet kom det tidlig frem 
 ønske om å etablere et større parkareal 
foran badet. De lokale initiativtakerne 
disponerte store steinmasser fra utvidel-
sen av FV 7 på Laupsa. Her så de for seg 
billig stein som enkelt kunne lempes  i 
fjorden og skape landareal foran badet. 
Slik er det når en ser stort på ting. 

Kvam herad satte i gang en prosess for å 
få dispensasjon fra reguleringsplanene. 
Søknad ble sendt til Fylkesmannen som 
ga godkjenning til utfylling i april 2018. 
Kvam herad har tidligere utført under-
søkelser som viser forurensing i sjø, og 
 utfyllingen må derfor være egnet til å 
dekke til denne. LAB leverte tilbud på 
dette prosjektet i vår og ble tildelt jobben 
i mai. Utfylling skal gå parallelt med 

Hardangerbadprosjektet. Utfylling med 
park skal være ferdig når badet åpner i 
desember 2019. Kontrakten er på ca.  6 mil-
 lioner kroner eks mva. Anleggsleder 
Ingvar Halstensen og prosjektleder Hans 
Skorpen jobber med prosjektet sammen 
med en lokal grunnentreprenør.

KONTORBYGG FLØYSAND TAK 
Før vi går på ferie har Fløysand Tak fl yttet 
inn i sitt nye kontorbygg med adresse 
Industrivegen 63 i Os. Godt synlig fra den 
nye fi refeltsveien E39 i sørlig retning. Her 
har vi siden senhøsten 2017 hatt med 
våre dyktige betongarbeidere med David 
Brakstad i spissen. 

De siste to-tre månedene har det i hoved-
sak blitt utført bygningsmessige arbeid 
på fasader og innredning samt oppgaver 
for tekniske fag. Store glassfl ater på fasa-
dene med høye lydkrav er krevende å 
etablere. I dette bygget er også de strenge 
kravene til lydmotstand ført inn for å 
sikre lydskillet mellom kontorene. Her 
skal det ikke være noe problem med ute-
stemme – selv inne. Sigmund Algerøy og 
Erik Hofstad styrte sammen prosjektet 

frem til Sigmund gikk inn i en velfortjent 
pensjonstilværelse. 

Utfordringer har det vært fl ere av, med 
blant annet med en trang byggeplass og 
kort byggetid. Gode naboer fortjener i 
den sammenheng en takk. Vi har også 
hatt en utfordring i forbindelse med til-
pasning mot E39 i forkant av vårt bygg, 
men det har også løst seg. 

Nå kan Fløysand Tak fortsette ekspansjo-
nen og frigjøre plass til større produk-
sjonsareal for blikkenslager i eksisteren-
de bygg. Vår byggherre, Gudmund 
Fløysand, legger listen høyt, så vi er vel-
dig fornøyde med at han og resten av 
bedriften får fl yttet inn i sine nye lokaler. 
Her skal jeg garantere at taket er tett, for-
teller en blid Arne Hellebostad som er 
anleggsleder på prosjektet. Flo� e lokaler.
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SKIPARVIKEN PANORAMA

Byggeherre: Skiparviken AS (LAB+Profi er)

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: ca. 323 millioner

Størrelse: 129 leiligheter

Planlagt byggetid: 2017–2021

LAB har jobbet aktivt med å realisere 
bolig prosjektet i Skiparviken siden vi 
kjøpte 70% av selskapet Skiparviken 
Panorama AS i 2009. Det har vært svært 
tung og lang prosess som er grundig 
 beskrevet i tidligere nummer av LAB BLA.

Siden 2009 har vi kjøpt ut øvrige med-
eiere, og i vår solgte vi prosjektet til et 
nytt selskap, Skiparviken AS, som LAB eier 
50/50 med Profi er. Samarbeidet startet 
tidlig i 2017. Resultatet er  et fl ott bolig-
prosjekt som er blitt svært godt mottatt i 
markedet. Før påske i år nådde vi tilstrek-
kelig salg til å kunne starte prosjektet.

Rammesøknader for boligene ble i hen-
hold til planen sendt inn før nyttår. Saken 
er blitt vesentlig mer omfattende enn for-
utsatt, og det har vært nødvendig å sup-
plere med ytterligere informasjon etter-
som byggesak har behandlet den.

Byggesak har gitt tilbakemelding om at 
svar på rammesøknaden vil foreligge før 
sommerferien. Dersom alt klaffer, kan vi 

komme i gang med grunnarbeidene i 
 løpet av august/september.

Det har vært en del utfordringer med pro-
sjektet, og underveis har blant annet 
Statens vegvesen ytret ønske om at støy-
vollen som skal etableres langs riksveien 
må fl yttes nærmere boligene. Dette med-
førte nye støyberegninger for prosjektet 
og nye tegninger av muren som skal 
bygge meldes som et eget prosjekt.

Videre har vi fått tillatelsen til utfylling i 
Nordåsen. På toppen av fyllingen skal vi 
opparbeide et grøntområde langs eksiste-
rende støyskjerm. Utfyllingen skal skje i 
to omganger, først med en støttefylling 
på bunnen opp til kote -15, Etter tre måne-
der kan resten fylles opp. Fyllingen skal 
være basis for et nytt offentlig grøntareal 

med trær som på sikt skal skjule en del av 
støyskjermen, sett fra Troldhaugen.   

Vi har også arbeidet med å fi nne en løs-
ning på egen tomt for deponering av jord-
masser som er forurenset med svartelis-
tede planter. Vi venter svar på vårt forslag 
til løsning før sommerferien.

Prosjektet er stort og krevende. Boligene 
vi skal bygge holder høy kvalitet og kunde-
gruppen krever tett oppfølging. Vi har 
derfor satt sammen et erfarent team med 
Per-Jarle Jacobsen som prosjektleder, Brede 
Kyte som anleggsleder og Geir Martinsen 
som prosjekteringsleder og kundekontakt. 
Vi får også gleden av å stifte bekjentskap 
med en ny kollega,  ingeniør Arnt Inge 
Rongevær, som skal følge prosjektet fra 
start til overlevering.

Fantastisk utsikt.

Godt tilpasseti terrenget.
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HARDANGERBADET

Byggeherre: Kvambadet KF og Hardangerbadet 

Eigedom AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 166 millioner

Størrelse: Ca. 4000 m²

Planlagt byggetid: 2018–2019

Siden julenummeret av LAB BLA har det 
rent masse vatn i Øysteseelven. Det har 
også vært  fl ere omstarter i forbindelse 
med Hardangerbadets «være eller ikke 
være». Stadige opplevelser som på fotball-
språket kalles «stang ut» i tilknytning til 
fi nansiering, tilskudd m.m. 

Etter en intens periode etter påske med 
masse advokatmat for å få avtalene på 
plass, ble kontrakten signert 2. mai. Ved 
kontraktsignering var alle løyver til opp-
start på plass, og vi kom raskt i gang med 
å rigge byggeplass for å få i gang bygge-
arbeidene. Før vi er tilbake etter ferien 
skal tomten være gravd ut. Det skal være 
spuntet rundt byggegrop og alt skal være 
tilrettelagt for å starte betongarbeidene. 

Hotellbygget er klargjort til rigg for våre 
betongarbeidere samt kontor for bygge-
plassadministrasjon. Våre ansatte som 

reiser fra Bergen vil også ta i bruk hotel-
let til overnatting i forbindelse med 
 arbeidene på badet. 

Vi har inngått to avtaler i forbindelse med 
badet. Én kontrakt med Kvammabadet KF 
som er den kommunale delen av Har-
danger badet, og én med Hardanger badet 
Eigedom AS som er den private  delen. 
Samlet kontraktssum er 166 millioner 
 kroner eks mva.
 
Bygget får en tung betongkonstruksjon i 
underetasjen, med bassengbunn og tan-
ker, etc. Dette er kompliserte konstruk-
sjoner som krever stor nøyaktighet i 
 utførelsen. Arbeidene blir derfor utført 
med egne ansatte. Byggingen blir utført 
i fjære steinene, en god meter under 
Hardangerfjordens middelvannstand. 
I perioder med springfl o vil store meng-
der vann måtte pumpes ut av tomten. To 
store pumper og en spuntsikring rundt 
underetasjen skal holde tomten tom for 
vann. Vår søsterbedrift Fundamentering 
AS utfører dette krevende arbeidet.

Hardangerbadet har tre basseng. Et kon-
kurransebasseng på 25 meter, terapi-
basseng med heve- og senkebunn, og 
 familiebasseng med sklier, klatrevegg og 

diverse andre apparater. I bygget er det 
også planlagt apotek, visningssenter for 
lakseoppdrett, fl ere legekontor, helse-
stasjon, fysioterapi og en etasje for Helse 
i Hardanger AS. 

Helse i Hardanger AS er nybrottsarbeid 
og skal bli en nasjonal aktør som skal ta 
seg av «grupper av klienter» som lider av 
muskel- og skjelettplager, diabetes mm. 
Typiske brukere vil være Helse Vest og 
forsikringsselskap. 

Fra LAB er det i hovedsak anleggsleder 
Ingvar Halstensen og prosjektleder Hans 
Skorpen som har jobbet med prosjektet. 
Ingeniør Christian Måge er i gang på pro-
sjektet og vil være fast på byggeplassen 
sammen med en ny prosjektmedarbeider 
som starter hos oss etter ferien. Nils Terje 
Opsanger fra Øystese er en voksen kar på 
69 år som har jobbet et helt liv i Veidekke, 
men som nå ønsker å bidra til å skape et 
fl ott prosjekt i hjembygden. Han vil jobbe 
med betongfaget og etterhvert med 
 andre fag.  David Brakstad blir bas for 
betong gjengen når den kommer i gang. 
Prosjektet skal etter planen overleveres i 
desember 2019. 

Idyllisk anleggsområde.
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THON ÅSANE
På nyåret startet arbeidet med å eta-
blere  ny vareutlevering, heis og fasade-
skjerm. Betongarbeidene med funda-
ment, ringmurer og heissjakt ble levert 
med god kvalitet slik at montering av 
stål, paroc, heis og fasadeskjerm gikk 
problemfritt.

En fornøyd byggherre fi kk arealet over-
levert til avtalt tid. Bygget har virkelig 
fått et løft med den nye fasadeskjermen.
Rolf Helge Hellevang har vært anleggs-
leder og Tord Larsen byggeleder. 

Tilbygg og fasadeskjerm på plass.

UTBEDRING LESKUR BYBANEN 
Drypp fra glasstakene ved holdeplassene 
langs Bybanens trinn 1 er et mye omtalt 
problem. LAB ble valgt som beste tilbyder 
i anbudskonkurransen, og fi kk jobben 
med å fjerne to glass og erstatte dem med 
nye med utsparing, slik at vannet kan 
renne ned i en undermontert renne. 

Det meste av arbeidet har vært avhengig 
av rett temperatur og oppholdsvær, noe 
som har vært en utfordring her i Bergen, 
forteller Frode Njøten som har fulgt opp 
arbeidene. Til sammen ble det byttet 86 
ruter. 
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KVASSNESVEIEN 62 
Prosjektet ligger midt i smørøyet i Knarvik 
og vil bli et populært boligområde med 
nærhet til Knarvik senter, busstasjon og 
hurtigbåtforbindelse til Bergen sentrum.  
Knarvikområdet har en spenstig regule-
ringsplan som på sikt kan gi et godt utvi-
klet senter for regionen, der de tre kom-
munene Lindås, Radøy og Meland skal slå 
seg sammen til nye Alver kommune. 

I forbindelse med utviklingen av prosjek-
tet i Knarvik har det vært nødvendig med 
en del avklaringer rundt offentlig infra-

struktur, som vei, vann og avløp rundt 
bygget

Byggene er fordelt rundt en felles gårds-
plass som utgjør deler av taket over 
 næringsarealet. Under næringsarealet er 
det parkeringsplasser for både boligene 
og næringsdelen. Det har vært en utfor-
dring å få på plass bæresystem som er 
optimalisert både mot bolig, næring og 
kjøre/parkeringsmønster.

Rammesøknad kan snart sendes til kom-
munen, og salget kan starte i høst. 

Byggestart vil forhåpentligvis fi nne sted 
i løpet av våren 2019, forutsatt oppnådde 
salgsmål. 

Like over ferien går LAB i gang med å 
utar beide tilbudsgrunnlag og detaljkalku-
lasjon.

Geir holder kontakten med byggherren 
som stort sett også er fornøyd med pro-
sjektet. Det gjenstår forøvrig en del 
 avklaringer for næringsarealene, da disse 
ikke er solgt eller leid ut.

ULRIKEN
I vår startet LAB planleggingen av ny 
Ulriksbane sammen med Ulriksbanen AS 
og Doppelmeyer Garaventa. Sistnevnte 
holder til i Sveits og er en verdensledende 
leverandør av gondoler og utstyr til ski-
bakker.

Både øvre og nedre stasjon må bygges 
om, og mastene må fjernes og erstattes. 
En til En Arkitekter fører pennen på 
Bergens stolthet, og H2 Byggeteknikk 
skal ivareta de enorme kreftene banen 
genererer. Bildet blir nok litt endret før 
arbeidstegning. Det viser likevel at det 
blir en spenstig opplevelse bare å være 
på toppen, og bergenserne kommer om 
mulig til å bli enda stoltere av byen sin. 
Hvor mange personer gondolene skal 
transportere er ennå ikke bestemt, men 
Perle og Bruse skal fortsatt løfte skue-
lystne til toppen. Det vi kan si, er at gon-

dolene blir større enn Skyliften i Loen! 
Banen skal etter planen byttes ut i 2019. 

– Erik Hofstad er i full gang med planleg-
gingen og ser blant annet på mulighet for 

å montere tårnkran med helikopter, sier 
en engasjert og fjellvant prosjektleder, 
Ingvar Hallsteinsen. 

Spenstig arkitektur.

Illustrasjon av bygg.
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ANDREAS OLSEN-KVARTALET
I mars 2017 inngikk LAB en samarbeids-
avtale med Andreas Olsen AS om utvik-
ling av et kombinert nærings- og bolig-
prosjekt på Kronstad. Stig Hole har 
byggherrekontakten, mens Steinar Floen 
er kommet inn som prosjekt- og prosjek-
teringsleder. Utviklings- og prosjekte-
ringsmøter pågår parallelt med  regule-
ringsarbeidet. 

Planforslaget er nå levert til annengangs 
behandling og vi regner at den blir 
 behandlet i løpet av oktober–november. 
Forhåpentligvis vil rivearbeider og bygge-
arbeider kunne starte på nyåret.

SANDSLIKOLLEN 
LAB har vunnet konkurransen om en 
total  entreprise for bygging av 134 boen-
heter i nærheten av Statoils opprinnelige 
kontorbygg på Sandsli.  Byggherren er 
Profi er som vi i fl ere år har hatt et godt 
samarbeid med på en rekke prosjekter. 

Boligene er fordelt på fem bygg, hvorav 
to er plassert på den delen av tomten der 

det i dag står en teknisk sentral. Meste-
parten av sentralen skal rives for å gi 
plass til boligene, og kun deler av det som 
er under bakken skal stå igjen.

Rammesøknad er sendt inn, og salgsstart 
blir etter planen i august 2018, med byg-
gestart januar/februar 2019, forutsatt 
oppnådde salgsmål. Detaljprosjektering 
starter like over sommerferien i år. 

Området er blitt et populært boligområde, 
med nærhet til Bybanen, Lagunen og 
Flesland fl yplass. Videreutvikling av 
Sandsliområdet pågår, og fl ere andre 
nærliggende tilbud, som skole og barne-
hage er under planlegging.

Geir Martinsen holder kontakten med 
byggherren. 

Her blir det boliger i fl o� e omgivelser.

Stor utbygging. 
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FASADEFORNYING FB38 –
STEINAR FLOEN
I samarbeid med Nordea jobber prosjekt-
leder Steinar Floen med å prosjektere og 
kalkulere oppgradering av «blåbygget» i 
Fyllingsdalen. Pris skal leveres før ferien 
og dersom vi blir enige om nivå og pris, 
vil vi kunne starte rive- og byggearbei-
dene i august. 

Illustrasjon av de nye fasadene.

STRONDE
Utvikling av dette fantastiske boligpro-
sjektet med 58 leiligheter har pågått 
 siden i fjor høst. Statens vegvesen over-
tok de to sjøtomtene i vår. Rammesøknad 
og søknad om mindre regulerings endring 
ble sendt inn i begynnelsen av juni. 

Markedsføringen av boligsalget med 
salgstrinn én av to startet 8. juni med 

annonsering i lokalavisene, BT, Facebook 
og på egen hjemmeside for interessere-
gistrering. Salgsprospekt og prisliste er 
under utarbeidelse og blir klar til salgs-
starten 23. august. 

Vi håper på positiv byggesaksbehandling, 
stor interesse og godt salg slik at vi kan 
komme i gang med byggingen senest i 
første kvartal 2019. Vi er sikre på at vi har 

skapt et fl ott prosjekt og et godt bomiljø 
på det som trolig er den beste tomten i 
Kvam Herad. Bildene taler jo for seg selv.

Følg med prosjektet på hjemmesiden www.
strondebolig.no og på Facebook. (Stronde 
Øystese)

Fantastisk beliggenhet i Øystese.
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ORGANISERINGEN AV LAB 
 EIENDOM
Tore Grimstad ble ansatt som daglig leder 
av LAB Eiendom 1. desember 2017. 

Han har lang fartstid innen ulike deler av 
byggsektoren og er utdannet tømrer-
svenn, byggmester og ingeniør. Tore har 
tidligere arbeidet som statiker i Rambøll, 
prosjektleder i Br. Ulveseth, og kommer 
fra stilling som leder av prosjektavdeling 
i DNB Næringseiendom hvor han hadde 
ansvar for alle prosjekter som ble gjen-
nomført i Norge. 

Tore er gift og har to aktive tenårings-
barn. Det meste av fritiden går med til å 
følge opp sin datter på svømming og 
delta på sønnens sykkeltreninger. Padling 
er også en aktivitet han prøver å fi nne tid 
til. 

KJETIL SAUNES BLE ANSATT SOM 
PROSJEKTLEDER I LAB EIENDOM 
1. JUNI 2018
Kjetil har lang fartstid innenfor ulike 
 deler av byggsektoren, og er utdannet 
tømrersvenn, byggmester og ingeniør. 
Kjetil har tidligere arbeidet som tømrer-
svenn/bas hos Byggmester Markhus, og 
hos Erstad & Lekven som byggeleder/pro-
sjektleder og prosjekteringsleder. Han 
kommer fra stillingen som prosjektsjef i 
DNB Næringseiendom hvor han hadde 
ansvar for kontor/hotell- og kjøpesenter-
prosjekter. Kjetil hadde blant annet 
 ansvar for Sandslimarka 55 som LAB byg-
ger. 

Kjetil er gift og har tre barn. Fritiden til-
bringes på hytten på Filefjell eller på 
sjøen i kajakk. 

KANALVEIEN 52 C 
LAB Eiendom inngikk partnerskap med 
Rasmussen Eiendom om kjøp av Kanal-
veien 52 C i februar 2018. Eien dommen 
består av kontorbygg på ca. 6000 m² og 
en planert tilleggstomt som skal utvikles 
i fellesskap. Det er avholdt oppstartsmøte 
med Bergen kommune om regulering av 

Kanalveien 52 Utvikling AS i samarbeid 
med OG arkitekter og Rasmussen Eien-
dom AS. I felleskap med Rasmussen plan-
legger vi å utvikle ca. 8000 m² nærings-
bygg og 4200 m² bolig. Dette utgjør ca. 60 
leiligheter. 

Vi legger opp til salg av boliger i 2020 og 
ved oppnådd 50 % salg vil vi starte pro-
duksjon av ca. 60 leiligheter i perioden 
2021–2022. Boligene vil ligge rett ved 
bybanestopp med torg og parkområder i 
umiddelbar nærhet. 

Kjetil og Tore på plass i nye kontorer.

Kanalveien 52 C.
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Det har vært hektisk for Kai, Lise og Lars 
Jacob som har holdt hjulene i gang mens 
Inge er sykmeldt.

Takket være god innsats har de holdt god 
drift på lager og transport. Alle kranene 
våre er i drift, med unntak av to som har 
hatt et lite opphold mellom Elsero og 
Hardangerbadet. De fl este brakkene er 
plassert på prosjekter i drift.

Før påske ble det bestilt 14 nye brakker. 
Disse var tiltenkt Hardangerbadet, men 
som følge av utsettelse på det prosjektet 
blir de i stedet rigget opp på Lagune-
toppen. 

Veggforskalingsutstyret vårt har nå gått 
lenge uten å bli vedlikeholdt. Mye av 
dette utstyret blir nå sendt til leveran-
døren for renovering slik at det er i topp 
stand til nye prosjekter.

Vi har kjøpt en ny kran, en Potain MDT 
269.  Den blir levert på BUS 2 i slutten av 
året. Vi har også kjøpt et nytt veggforska-
lingssystem, type XT Mammut. Det er 
spesielt godt egnet til boligbygging, og 
passer med veggsystemene som vi alle-
rede har. Vi har også investert i nye dekke-
 system, Peri Skydeck til BUS 2 prosjektet. 
Ny kranbil er også bestilt. Valget falt 
denne gang på en Volvo FH 540 8x4 med 

en Effer 525 kran. Vi har nå gått opp en 
størrelse på kranen til 52 T/M, Dette, 
sammen med frontlabb på bilen, gjør den 
enda mer brukervennlig for oss. Foreløpig 
leveringstidspunkt er satt til september.

To busser og én Caddy skal i løpet av høs-
ten byttes ut, og vi har kjøpt tre Caddyer 
til nyansatte formenn/byggeledere.

SENTRAL TOMT I FANA
LAB Eiendom er bedt om å komme med 
et tilbud før ferien på en sentral tomt i 
Fana. Vi arbeider for å få til en opsjons-
avtale med grunneier innen tredje kvar-
tal. 

Eiendommen vil kunne gi ca. 45–70 leilig-
heter med mulighet for salg og produk-
sjon i 2020-2023.

SENTRAL EIENDOM I NÆRHETEN 
AV STORETVEIT
Vi er i direkte forhandling med grunneier 
om kjøp av eiendom, og håper å få på 
plass en avtale innen utgangen av tredje 
kvartal 2018. 

Tomten er på ca. ni mål bestående av en 
eldre, vernet bolig.  Vi har så langt vur-
dert mulighet for å bygge ca. 50 leilig-
heter, med mulighet for salg og produk-
sjon i 2020–2023.

AF GRUPPENS EIENDOMS-
SATSNING I BERGEN 
Nye tomteinvesteringer i Bergen vil skje 
gjennom AF gruppen, men profi leres utad 
som LAB Eiendom. Primært satser vi på 
boligprosjekter med størrelse 30 til 100 
leiligheter. På lengre sikt er det også 
 interessant å satse på næring. Vi ser i 
 hovedsak på eiendommer langs Bybanen 
og sentrale bydeler/knutepunkt. Vi er 
også interessert i større rekkehusut-
bygginger, men da med ÅBF som mulig 
utførende totalentreprenør.

Lab Eiendom vil også i fremtidige prosjek-
ter søke industrielle eller fi nansielle med-
investorer/partnere. Målsetningen er å 
bygge en portefølje som vil gi en stabil 
produksjon for LAB Eiendom og LAB 
Entreprenør. 

Det er god tilgang på tomter, og LAB 
Eiendom drar virkelig nytte av LABs 
merke varenavn og kontaktnett. Vi jobber 
for tiden med noen muligheter som kan 
resultere i spennende prosjekter i fremti-
den.
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TAKK FOR MEG!
Jeg er heldig som har fått denne anled-
ningen til å skrive noen ord i LAB BLA i 
forbindelse med at jeg nå slutter i 
 selskapet.

Jeg har arbeidet i LAB siden 1. april 2004 
og har i denne tiden fått anledning å 
jobbe med mange spennende oppgaver 
og prosjekter. På bakgrunn av min lange 

fartstid i selskapet og en vellykket orga-
nisasjonsendring som nå er utført, har 
jeg kommet til at dette er rette tidspunk-
tet for å søke nye utfordringer utenfor 
LAB. 

Selskapet er inne i en spennende tid med 
tidenes ordrereserve, en offensiv vekst-
strategi for konsernet og et marked der 
LAB anses som en foretrukken samar-
beidspartner for svært mange bygg-
herrer, leverandører, underentreprenører, 
rådgivere og ikke minst arbeidstakere i 
og utenfor selskapet. Med dette som 
 utgangspunkt føler jeg meg trygg på at 
organisasjonen er godt rustet og motivert 
for å møte de daglige oppgaver og videre-
utvikle selskapet til beste for alle ansatte, 
våre kunder og eierne i fremtiden. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke 
alle de jeg har fått muligheten til å jobbe 
sammen med i min tid i LAB, og ønsker 
dere lykke til med årene som står fremfor 
dere.

Lykke til og takk for meg!
Hilsen Jarle

Nyansatte 
NYE MEDARBEIDERE I LAB 
 ENTREPRENØR: 
Kjell Sanden Anleggsleder
Sjur Joranger Formann
Bjørn Landro Formann
Tommy Joranger Byggeleder
Renate Håøy Kundebehandler
Linn Østgård Mæhlum Ingeniør
Nils Terje Opsanger Anleggsleder
Kjetil Skogen Kalve Ingeniør
Sigmund Elias Mjåseth Byggeleder
Fredrikke Kirkevollen Ingeniør
Arnt-Inge H. Rognevær Ingeniør
Erik Arnesen Forskaler
Kurt Nordnes Forskaler
Zander Wiik Forskaler
Ronny Hjelm Kranfører

Store 
dager

20 år
Thomas Talleraas

8. september

Vegard Sivertsen
9. oktober

30 år
Matti Heinænen

5. august

Raymond Lyngbø
21. september

Øystein Reisæter
24. september

50 år
Janusz Chyla

9. august

Jan Erik Skjelanger
28. desember

60 år
Dag Magne Kristensen 

27. desember
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INTERVJU MED EN LÆRLING 

Thomas Tallerås
Thomas Tallerås har vært lærling i LAB 
Entreprenør siden oktober 2017. 19-årin-
gen er en 2+2 lærling og er ferdig med 
læretiden i oktober i år. Thomas jobbet 
tidligere i en annen bedrift hvor han 
følte det var lite relevant opplæring, og 
det er grunnen til at han har så kort lære-
tid i LAB. 

Prosjekter som han har vært med på, er 
Kiwi Birkeveien og Haraldsplass, der han 
fortsatt jobber. På begge disse prosjek-
tene har det vært mye tradisjonell forska-
ling, og det trives han med.

Thomas liker seg godt i LAB. Mange hyg-
gelige kolleger og god oppfølging gjør 
læretiden til en positiv opplevelse. 
Kollegene gir tilbakemeldinger om at 
Thomas er en pliktoppfyllende og høfl ig 
kar som stiller på jobb med godt humør 
og viser interesse for faget. 

På fritiden holder Thomas seg aktiv med 
å spille fotball for Kaland IL. Han går 
 turer i fjellet, liker å være med venner, og 
han er også i ferd med å ta førerkort.

Thomas støper vegg.

FAGPRØVE

Fagprøve for Daniel Seth
Daniel Seth tok fagprøven på Lagunen. 
Prøven startet 29. mai  og ble avsluttet 
5. juni i år. Daniel fi kk i oppgave å stille 
en rett vegg med trekantlister i alle hjør-
ner, armere og doble, for så å støpe. Etter 
dette skulle han stille en vinkelvegg med 
en utsparing på 1x1 meter. Også på denne 
veggen var det trekantlister i alle hjørner. 
Denne veggen skulle verken armeres eller 
støpes. Daniel løste oppgavene godt, 
 besto fagprøven, og er nå ansatt som fag-
arbeider i LAB. 

Daniel trives veldig bra i LAB og skryter av 
gode kolleger og det gode arbeidsmiljøet. 
I perioden han har vært hos oss, har Daniel 
vært innom mange prosjekter, deri blant 
Slettebakken eldresenter, Haralds plass, 

Kleppestø skole, Dyrhaugen, Lagunen og 
nå BUS2. 

Når Daniel ikke er på jobb, trives han med 
å gå turer i fjell og terreng, og å være med 
venner.

Endelig fagarbeider.
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LÆRLINGESAMLING 
Like over nyttår ble det holdt lærlinge-
samling på kontoret i Kanalveien. Her ble 
det gjennomført en spørreundersøkelse 
med formål å kartlegge hvordan lærling-
ene trives i LAB. 

To skjema skulle fylles ut, ett basert på 
gruppearbeid og ett som lærlingene  skulle 
fylle ut individuelt. 

Resultatene viser at lærlingene ønsker 
fast fadder og mer konstruktive tilbake-
meldinger på arbeid de har utført – både 
positive og negative. De ønsker også å få 
mer besøk fra de lærlingeansvarlige 
 under læretiden. Lærlingene trives bra og 
er fornøyde med både arbeidsmiljø og 
 arbeidsforhold i LAB. 

Dagen ble avsluttet med pizza og curling 
på Iskanten. 

Kjartan tester fallsikringen.

MONTASJEKURS U5
For å øke kompetansen til egne ansatte i 
trygg håndtering og montering av betong-
elementer, er det blitt arrangert U5-kurs. 
LAB hadde ti deltagere med på kurset, og 
det var en blanding av fag  arbeiderer, for-
menn og ingeniører som fi kk opplæring. 
Målet var å gi en grunnleggende innfø-
ring i ledelse, kontroll og dokumentasjon 
av montasjearbeider. 

Curling var populært blant lærlingene.
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SOMMERHILSEN FRA FAS 2018
I år velger vi å presentere et, for oss, lite 
prosjekt. Men, til gjengjeld får prosjektet 
stor oppmerksomhet langt ut over FAS 
sine grenser: Verdens største undervanns-
restaurant på Lindesnes. 

Vårt bidrag i dette prosjektet, er å sikre 
at den prefabrikkerte betongkonstruksjo-
nen skal holde seg i ro på havbunnen. For 
å sikre at den verken rører seg sideveis Vi står på fl åte og borer skråpel.

Bygget under produksjon på en lekter.

eller fl yter opp, har vi en oppgave som 
består i å bore for, samt montere 20 stk 
stålkjernepeler med høy presisjon. Ansett 
for boringene er under vann. Det krever 
nøyaktig koordinering. I tillegg er fl åter 
og løfteredskaper involvert, og våre bore-
operatører må også dykke.

Vi ferdigstiller våre arbeider nå, i løpet 
av juni. Restauranten vil da taues på plass 
og senkes ned i riktig posisjon, før sta-
gene vi har montert strammes til og 
byggverket er plassert.

Med disse ordene om denne spennende 
oppgaven, ønsker vi alle leserne av 

LabBla – e n riktig fi n sommer.
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Storetveit barnehage.

STORETVEIT BARNEHAGE
Vi bygger Storetveit Barnehage i totalen-
treprise.

Dette inkluderer prosjektering/rådgiv-
ning og komplett utførelse i grunn- og 
betong, bygningsmessige arbeider og 
utomhusarbeider. Grunn- og betongarbei-
der startet i april 2017 og prosjektet skal 
overleveres sommeren 2018. Kontrakt-
sum er 25 millioner. Byggherre er Bergen 
kommune, Etat for utbygging. Bas er 
Frode Hansen, prosjektleder Tor-Ivar 
Humborstad, godt assistert av vår egen 
arkitekt Kristine Rørlien.

MANGER KOMMUNE
På Manger i Radøy kommune holder 
Åsane Byggmester på med diverse arbei-
der på kommunale eiendommer. Bas er 
Torbjørn Skurtveit og prosjektleder er 
Tor-Ivar Humborstad.

RAMMEAVTALE ASKØY KOMMUNE
November 2016 fi kk vi rammeavtale med 
Askøy kommune. Her er det mange for-
skjellige små og store oppdrag som må 
løses. Det er høy aktivitet for ca 10 mann 
og avtalen løper i ytterligere 2 år, så våre 
serviceinnstilte tømrere skal bidra til å 
holde ved like mange bygg for Askøy 
kommune den kommende perioden.  
Prosjektleder er Willy Hansen.

SOMMERHILSEN FRA ÅBF AS

Halve året allerede unnagjort – og her kommer en liten statusrapport 
fra oss i ÅBF AS.

Vi holder fortsatt høy aktivitet både på byggeplass, og ikke minst på 
anbudsregning. Det er tøff konkurranse, entreprisene er omfattende og 
det stilles store krav til organisering, kompetente nøkkelpersoner og en 
god gjennomføringsplan. ÅBF AS er som alltid ambisiøs og sloss med 
både riksentreprenører og lokale entreprenører for å sikre god aktivitet 
og spennende oppdrag i årene fremover.

Rekrutteringsmessig har vi hatt en god vår med ansettelse av 5 lærlinger, 
2 tømrere, 2 prosjektledere, 1 prosjekteringsgruppeleder og 1 HMS-medar-
beider. Vi er sterkere enn noen sinne og klar til å ta de utfordringer som 
kommer, men først en vel fortjent ferie til alle som har stått på i alle 
deler av organisasjonen også denne våren. 

GOD SOMMER!

Pågående prosjekter:
4FF – SJØKRIGSSKOLEVEIEN
Vi er i gang med totalentrepriseoppdrag 
for 4FF, hvor vi rehabiliterer og bygger 
om Sjøkrigsskoleveien 14 til et moderne 
kontorbygg. Arbeidene startet sent i vår, 

og vi tar sikte på å overlevere til byggher-
ren ved årsskiftet 2018/19. Bas på prosjek-
tet er Øystein Fjellsbø og prosjektleder er 
Rune Lyseknappen.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R
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HARALDSPLASS, NYTT 
 SENGEBYGG ENTREPRISE A101
Entreprise A101, innvendige bygnings-
messige arbeider på ca. 14.000 m2. 
Kontrakt sum ca. 62 millioner eks mva. 
Arbeidene startet i medio juni 2017, og 
skal ferdigstilles august 2018. Oppdrags-
giver er Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 
Byggeplassen ledes av Kenneth Hope, 
 anleggsleder Runar Sørheim, og Roald 
Sandvik. I tillegg har Stig Fjellbakk og 
Pawel Koziol ansvar for å holde orden på 
tømmerproduksjonen i prosjektet. Pro-
sjekt leder er Lars Inge Olsen.

LAGUNEN KJØPESENTER
Stor tømmerentreprise i forbindelse med 
utvidelse av kjøpesenteret.  Enda et fl ott 
prosjekt hvor vi får bidra for LAB entre-
prenør. Det er hektisk aktivitet med over 
50 mann fra ÅBF AS som skal prøve å få 
butikkene klare til julehandelen 2018, og 
det hele styres av prosjektleder Lars Inge 
Olsen, formann Henrik Hirth og basene 
Steffen Andreassen og Krister Blindheim.

NATTLAND OPPVEKSTTUN – 
 BALLBANE
Ny 7’er kunstgressbane (40x60 meter) 
med tilhørende veier og belysning for 
Bergen kommune på Nattland Opp vekst-
tun. Det har vært et omfattende grunn-
arbeid med bl.a. 8.500 m3 innkjørte mas-
ser (1.000 lastebillass) og 1.100 m2 med 
natursteinsmurer. Vi hadde oppstart i 
januar og banen skal stå ferdig til skole-
start. Verdi ca. 12 mill. Prosjektleder er 
Frank Ståløy og Jørgen Rohde.

HARALDSPLASS SYKEHUS, B102. 
NYTT SENGEBYGG
I tillegg til nevnte kontrakt på innvendig 
arbeider, har vi en totalentreprise utven-
dige tømmerarbeider for LAB. Kontrakt-
sum er ca. 22 mill. Kenneth Hope er for-
mann, han har god hjelp av basene Stig 
Helge Fjellbakk og Pawel Koziol. Arbeidene 
startet i februar 2017 og prosjektet pågår 
til ferien 2018. Gro Mortensen er prosjekt-
leder.

RAMMEAVTALE STATSBYGG
Vi har rammeavtale med Statsbygg. Dette 
innebærer jobber fra Austevoll i sør til 
Matre i nord. Det har vært stor aktivitet 
på kontrakten også i år, og vi har i snitt 
engasjert 10–12 tømrere. Omsetningen 
på denne avtalen vil ligge mellom 10–15 
mill. i året, og oppdragene har stor varia-
sjon i omfang og innhold. Prosjektleder 
er Dennis Gunnarsjå.

ELSESRO BRYGGE
Tømmerentreprise på 80 leiligheter i sjø-
kanten i Sandviken. Kontraktsum 39 mill. 
Byggestart var januar 2017 og ferdigstilles 
juni 2018. Høy aktivitet med en beman-
ning epå 30–50 tømrere. Vår oppdragsgi-
ver er LAB entreprenør. Baser er Daniel 
Ingebrigtsen, Petter Pedersen og Bjørn 
Kjenes. Prosjektleder er Frode Askvik.

STRØMME GÅRD
I Fyllingsdalen er i innspurten med byg-
ging av rekkehus og tomannsboliger, 
samt en blokk med 10 leiligheter. Totalt 
44 boenheter fordelt på 10 bygninger. 

Arbeidet startet i november 2016 og plan-
lagt ferdig ut juni 2018. Kontraktssum   
44,5 millioner. Byggherre er Vestbo. Bas 
på byggeplass er Øystein Fjeldsbø, Matias 
Flote og Tormod Bjølverud.  Prosjektleder 
er Frode Askvik.

LEAPARKEN BARNEHAGEN 
Leaparken Barnehage er en ærverdig 
gammel villa fra   1899.  (Solhaug skole), 
belig gende i Leaparken i Jacob Aalls vei 26 
på Minde. Det ble bygget som privat bolig 
i 1899, og har siden Bergen kommune 
kjøpte eiendommen i 1920 vært benyttet 
til forskjellige undervisningsformål frem 
til sommeren 2014. Formålet med reha-
bilitering er å etablere barnehage i byg-
ningene. Hovedhus har historisk/anti-
kvariske verdier og prosjektet er utviklet 
i samarbeid med Byantikvaren. Prosjektet 
omhandler hovedhus med tilbygg, gym-
bygg med tilbygg og oppføring av nytt 
vognskur samt oppgradering av inngjer-
det uteområde. Full oppgradering av VA 
anlegg og ny tilførsel fra BKK nettsta-
sjon. Byggestart var oktober 2016 og fer-
digstilles august 2018. Byggherre er 
Bergen kommune. Bas er Frank Låstad, og 
Svein Erik Hamre, formann Frode Nesse 
og prosjektleder er Frode Askvik.  
  
KLEPPESTØ BARNESKOLE
Generalentreprise i to byggetrinn. Første 
byggetrinn, bygging av ny skole (3 blokker 
på 2 etasjer, samt 2 ventilasjonshus på tak 
og teknisk kjeller. Byggetrinn 1 bygges på 
eksisterende ballbane. Byggetrinn 2  består 
av riving av gamleskolen og oppføring av 

Leaparken Barnehagen.
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3 blokker (2 etasjer) til, som bygges inntil 
nytt bygg. Kontraktssum ca. 145  mill. 
Arbeidene startet Juli 2016 og skal være 
ferdig våren 2021.

Prosjektet styres av: bas Kjetil Rørtveit, 
Anleggsleder Ivan Knudsen, Prosjektleder 
Harald Sundnes, Fremdriftsleder Rune 
Lyseknappen og driftsleder Magnus Røed.

RAMMEAVTALE 
VAKSDAL  KOMMUNE
Vi har inngått rammeavtale med Vaksdal 
kommune. Avtalen omfatter alle tjenester 
innen byggmesterarbeid, inkludert pro-
sjektering og utarbeidelse av arbeidsteg-
ninger. Avtalen er 3 årig, og ledes av 
Jørgen Rohde.

RAMMEAVTALE NHH
Vi har på nytt vunnet rammeavtale om 
bygningsmessige arbeider på NHH.

Avtalen strekker seg over 2 år, med 
 opsjon på ytterligere 2 år deretter. Willy 
Hansen håndterer avtalen med sin solide 
erfaring.

LEIDARKOLLEN/LYDERHORNSLIEN
ÅBF er i gang med byggetrinn 1 som  utgjør 
72 leiligheter. Vi utfører tømrer, taktekker 
og blikkenslagerarbeidene. Startet i sep-
tember 2017 med ferdigstillelse sommeren 
2018. Vår oppdragsgiver er JM som vi har 
bygget 3 andre boligprosjekter for de 
 senere år. Bas er Kim Johannessen og pro-
sjektleder er Jørgen Rohde.

LITLÅS VANNBEHANDLINGSANLEGG
Vi har fått i oppdrag av Lindås kommune 
å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på 
Litlås like ved terminalen på Mongstad. 
Prosjektleder er Rune Lyseknappen og 
anleggsleder er Øystein Lothe.

Dette blir et fl ott bygg hvor oppdraget 
utføres i general entreprise, startet høs-
ten 2017 og vil pågå i ca. 1 år.

ENEBOLIG NORDÅS
Vi har fått oppdraget med å utføre total-
entreprise i forbindelse med bygging av 
en fl ott arkitekttegnet enebolig på Nordås.

Grunn -og betongarbeidene nærmer seg 
ferdigstillelser, og våre tømrere går i 
gang like over fellesferien. Prosjektleder 
er Rune Lyseknappen, bas er Royne Berg.

SLETTEBAKKSVEIEN 52 MFL.
Her holder vi på med rehabilitering av 
kjøkken og bad i 81 leiligheter for Bergen 
kommune. Stram tidsplan i hver oppgang, 
slik at beboerne blir minst mulig berørt. 
Dennis Gunnarsjå leder prosjektet med 
god hjelp av Paal Sundby som bas.

SPAREBANKEN VEST LONEVÅG
Vi har et intensivt oppdrag med rehabili-
tering/ombygging av Sparebanken Vest 
sin fi lial på Lonevåg.  Oppdraget utføres 
i totalentreprise ferdigstilles første uken 
i juli, og prosjektleder er bedriftens fer-
skeste pappa; Magnus Røed.

TITLESTAD ENEBOLIGER
Vi bygger 3 eneboliger i et nytt prosjekt 
på Titlestad. Vår oppdragsgiver er B. Telle 
Trevare AS, arbeidene utføres i tømmer-
entreprise, startet på nyåret i 2018 og 
ferdigstilles nå i juni/juli. Kåre Nese er 
bas og Willy Hansen prosjektleder.

Kommende prosjekter
BUF BERGEN AKUTTSENTER
På Toppe skal vi i gang med et spennende 
prosjekt i totalentreprise for Statsbygg. 
Her skal BUF etat inn med et akuttsenter 
for ungdom og vi skal gjennomføre kon-
trakten som et digibygg, hvor prosjekte-
ring foregår via BIM-modeller og bygge-
plassen skal være tegningsløs og papirløs. 
Bygget er på drøyt 1000 kvm, prosjekte-
ring starter i sommer og fysiske arbeider 
på tomten starter tidlig i høst.

Prosjektledere er Jørgen Rohde og 
Magnus Røed. Vi kommer tilbake med 
fyldigere informasjon om prosjektet i 
neste nummer av LabBla.

BJORØY SKULE
Totalentreprise i forbindelse med rivning, 
tilbygg og ombygging av Bjorøy skule. 
Oppdraget omfatter miljøsanering, utbe-

dring av tilkomst, opparbeiding av ute-
oppholdsarealer, bygging av tilbygg og 
teknisk rom, samt ombygging av eksiste-
rende skole. Prosjekteringen er i full gang, 
oppstart på byggeplass i løpet av denne 
sommeren, og ambisjoner om overleve-
ring av bygget til skolestart 2019.

Prosjekteringsleder er Velaug Valland og 
prosjektleder er Tor Ivar Humborstad.
 
LAR-SENTER ØVREGATEN
Totalentreprise i forbindelse med etable-
ring av LAR poliklinikk i Øvregaten.

Prosjekteringsarbeidene er i full gang, og 
fysisk oppstart på byggeplass antas å 
fi nne sted tidlig på høsten 2018.

Leidarkollen.

Lab Bla Sommer 2018  35



Vi ønsker alle 
våre ansa� e 
en riktig god 

sommer!


